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Ę Město odotena Voda

oznámení o vyhlášení výběľov ého ŕízeni
tajemnice Městského úřadu odolena Voda

vyhlašuje výběrové ŕízení na obsazení funkce
samostatný / á r eferent/ka ekonomĺckého odboľu

Městského úřadu odolena Voda
sPRÁvA vĺÍsľľÍcu PoPLATKŮ

Pľacovní noměľ dobu neuľčitou
Místo výkonu práce: Odolena Voda
PředpokládanÝ nástup: dle dohody
Platová třída 9 dle zákona č. 26212006 Sb. a naŤízeni vlády ě. 34Il20I7 Sb., ve znění
pozdějších předpisů

Charakteľistika wkonávané činnosti - Samostatný ľeferent ekonomického odboru

1) Samostatné vedení ucelené agendy místních poplatků
2) Správní Ťízeni
3) Vymáhání pohledávek
4) Zptacování statistických hlášení
5) Vybrané úěetní operace

Předpoklady pľo výkon funkce podle $ 4 odst. I) zákona č,. 31212002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků a o změně některých zákoĺtl,ve znění pozdějších předpisů:
o ýzická osoba' která dosáhla věku 18 lęt
o občan České ľepubliky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České ľepublice, kteý

ovládá český jarłk
o způsobilost k pľávním úkonům
o bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba' která byla pravomocně

odsouzena pľo tľestný ěin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný v nedbalosti
a jeđnání související s výkonem veřejné spľávy, pokud se podle ztlkoĺa na tuto osobu
nehledí, jakoby nebyla odsouzena).

Požadavky na uchazeče:
. úplné středoškolské vzdělání, ideálně ekonomického směľu
o znalost příslušných právních předpisů
o schopnost týmové ptáce, schopnost samostatného řešení problémů' komunikačnĺ

schopnosti (včetně dobľé vyjadřovací schopnosti v písemném a mluveném projevu),
administrativnĺ dovednosti' psychická odolnost, přesnost, spolehlivost, zdvořilost

o velmi dobrá znalost pľáce s PC (MS office - podmínkou, IS VERA, GINIS _ výhodou)
o praxe výkonu pľáce ve veřejné správě výhodou
o zkouška zvláštní odboľné způsobilosti výhodou
o znalost daňového řádu výhodou
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Písemná nřihláška do ŕízení musí obsahovat:
o jméno' příjmení a titul uchazeče
o datum a místo narození uchazeče
o státní příslušnost uchazeče
o místo trvalého pobytu uchazeče
o číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního

občana
o kontaktní spojení (telefon' e-mail)
o datum a podpis uchazeče

K přÍhlášce uchazeč připoií:
o struktuľovaný profesní Životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních

a odborných znalostech a dovednostech
o qýpis z evidence Rejstříku tľestů ne starší neŽ 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též

obdobný doklad osvědčující bezúhonnost lydaný domovským státem; pokud takoqý
doklad domovský stát nevydá, doloží cizí státní příslušník bezúhonnost česĘým
prohlášením

o uředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaŽenémvzdělźní

Písemné přihtášĘ doľučte nejpozdějĺ do 28. 5.2021do 10:00 hodin do podatelny
Městského űřadu odolena Voda, Dolní náměstí 24,250 70 Odolena Voda v obálce

il - referent/ka EO"
adresáta.

Vyhlašovatel sĺ vyhľazuje pľávo zrušĺt toto výběrové ŕwení kdykoliv v jeho pľůběhu.

Ing. Maľtina MBA
tajemnice

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
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